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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w
których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia:

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach średnich
ogólnokształcących
która legitymuje się dyplomem ukończenia:

posiada osoba,

1. studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem
lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2. studiów magisterskich na kierunku, którego zakrez określony w standardzie kształcenia
dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści
nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
lub
3. studiów magisterskich na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub
rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła
studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach posiada osoba, która:
1. ma kwalifikacje jak wyżej lub
2. ukończyła:
1. studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym
przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2. studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie
kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje
treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne, lub
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3. studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony wyżej, a ponadto
ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub
prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach
podstawowych
posiada osoba, która:
1. ma kwalifikacje jak wyżej lub
2. ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu
przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub
3. ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż nauczany przedmiot lub
rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego
przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.

>> Pełna treść rozporządzenia w formacie pdf
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